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Abstract: Information technologies and their exploitation in environmental 
education. Environmental education has passed through many important changes 
during last ten years. These changes did not interfere only in section and character of 
problem solution but also in the form of their interpretation in the relation to technical, 
economical and social aspects. Actual level of environmental and ecological education 
requests exploitation of new forms of approach to information and allows transition for 
creation of supplementary education forms. Such forms can be periodically enriched 
about up-to-date knowledge. One of the possibilities how to realize this demand is 
exploitation of modern information technologies which make possible to enrich study 
material with many visual and audio effects and thus increase effectivity of education 
process. At the same time could submitted education forms and materials evoke in 
education groups interest and effort to compete their knowledge by using information 
bringing through computer direct on their table.  
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Formovanie vzťahu človeka k svojmu prostrediu veľmi úzko súvisí s 
poznávaním prírodného prostredia a aktivitami človeka v ňom. Riešenie 
problémov životného prostredia na báze trvalo udržateľného rozvoja si preto 
vyžaduje zodpovedný prístup k hodnoteniu stavu životného prostredia, k 
plánovaniu a povoľovaniu aktivít na danom území a k rozvoju ekologického 
myslenia obyvateľstva, ktoré veľmi úzko súvisí so vzdelanostnou úrovňou. Toto 
vedie k neustále sa zvyšujúcej potrebe vzdelávania nielen žiakov základných a 
stredných škôl, študentov na všetkých troch stupňoch univerzitného 
vzdelávania, ale aj pedagogických pracovníkov a širokej verejnosti. 
Podmienkou pre riešenie environmentálnych problémov a ochrany životného 
prostredia je poznanie jeho stavu, štatistických a analytických hodnotení a 
vývojových trendov. Základom pre riešenie environmentálnych problémov sú 
informácie o príčinách ich vzniku a stave prostredia, ktoré sa zbierajú 
prostredníctvom informačných systémov a ktoré sa dajú použiť v 
rozhodovacích procesoch. Počet informačných zdrojov sprístupňujúcich pre 
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širokú verejnosť informácie o životnom prostredí v poslednom desaťročí 
výrazne vzrástol. Environmentálne informačné systémy (EIS) obsahujú údaje o 
všetkých abiotických aj biotických zložkách životného prostredia (pôde, vode, 
ovzduší, rastlinách, živočíchoch) a sú významným zdrojom informácií pre 
účinnú environmentálnu stratégiu. Dajú sa použiť pri hodnotení stavu životného 
prostredia v danej oblasti, pri rozhodovaní o znížení zdravotných rizík, 
obmedzení znečistenia krajiny, zásahoch do prírody a krajiny, využití 
prírodných zdrojov a nakladaní s odpadmi.  

Vzdelávanie v oblasti životného prostredia prešlo v poslednom desaťročí 
významnými zmenami zasahujúcimi nielen do oblasti a charakteru riešených 
problémov, ale aj do formy ich podania a interpretácie v náväznosti na 
technické, ekonomické a v neposlednom rade aj sociálne aspekty. Aktuálna 
úroveň environmentálneho a ekologického vzdelávania na rôznych úrovniach si 
vyžaduje využívanie nových foriem prístupu k informáciám, ktoré umožňujú 
prechod na vytvorenie sústavy doplnkových foriem výchovy a vzdelávania, 
ktoré môžu byť pravidelne obohacované o najnovšie poznatky. Jednou z 
možností ako zrealizovať túto požiadavku, je aj využívanie moderných 
informačných technológií, ktoré umožňujú obohatenie študijného materiálu o 
mnohé vizuálne a zvukové efekty, čím sa zvyšuje efektivita vzdelávacieho 
procesu. Zároveň je však potrebné, aby predkladané formy vzdelávania vyvolali 
vo vzdelávanej skupine aj záujem a snahu o vlastné doplnenie si znalostí 
využitím informácií, ktoré počítače prinášajú širokej verejnosti priamo na stôl.  

Moderné učebné texty z oblasti životného prostredia a jeho ochrany v 
súčasnosti venujú pozornosť javom, ktoré čoraz častejšie zasahujú do nášho 
života, ovplyvňujú ho a vyžadujú si riešenie na viacerých úrovniach. 
Vzdelávanie preto vychádza z poznatkov o základných princípov jednotlivých 
procesov, ich charakterizácie ale aj návrhov riešení. Základnou premisou tohoto 
vzdelávania je, že všetky zdroje, na ktorých je človek závislý (potrava, energia, 
materiál, voda, odpad a pod.), sú neudržateľné a preto musíme prehodnotiť a 
prebudovať základné ľudské systémy, akými sú doprava, získavanie energie, 
nakladanie s odpadmi, zásoby vody, priemysel a bývanie. Vzdelávanie preto 
musí poskytovať aj informácie o možnostiach, formách a spôsoboch hodnotenia 
a riešenia týchto závažných environmentálnych problémov. V snahe sprístupniť 
informácie takéhoto charakteru čo najširšej časti populácie sa začínajú 
uprednostňovať mnohé nové a moderné formy vzdelávania, ktoré v sebe 
zahŕňajú dištančné vzdelávanie, e-learning ale aj samovzdelávanie a zmenené 
formy univerzitného vzdelávania, ktoré majú naučiť absolventov selektovať a 
triediť obrovské množstvo informácií, ktoré sú v súčasnosti bežne dostupné. 
Nakoľko v našej republike ústava zaručuje občanom “právo na včasné a úplné 
informácie o stave životného prostredia” (Ústava SR, 1992), je potrebné 
venovať čoraz väčšiu pozornosť environmentálnemu vzdelávaniu nielen 
akademickej obce a pedagogických pracovníkov, ale aj pracovníkov v riadiacej 
sfére a širokej verejnosti. A práve tu sa otvárajú obrovské možnosti využitia 
informačných technológií. 
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Prírodovedecká fakulta, ktorá je jednou z popredných vzdelávacích 
inštitúcií na Slovensku, sa veľmi významnou mierou podieľa na zvyšovaní 
vzdelanostnej úrovne ako svojich študentov tak aj obyvateľstva či už formou 
organizovania dištančných kurzov, e-learningom alebo participáciou svojich 
pracovníkov v rámci Univerzity tretieho veku (Infovek). Popri mnohých 
vzdelávacích programoch, v ktorých sa aktívne využívali informačné 
technológie, bol v tomto roku zahájený v rámci Environmentálnej sekcie na 
Katedre ekosozológie a fyziotaktiky projekt s názvom „Využitie moderných 
informačných technológií v environmentálnom vzdelávaní na vysokých školách 
a pri posilňovaní ekologického povedomia širokej verejnosti, ktorý je 
financovaný Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva 
SR (KEGA). Projekt je zameraný na vypracovanie modernej formy vzdelávania 
v oblasti ochrany a využívania prírody a krajiny. Jeho ťažiskom je využívanie 
moderných informačných technológií (on-line prístup, tvorba multimediálnych 
programov, e-vzdelávanie, a pod.), ktoré by sprístupnili v prehľadnej forme 
informácie o kvalite, stave a ochrane životného prostredia pre študentov 
všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania, učiteľov základných a 
stredných škôl, poslucháčov Infoveku a všetkých záujemcov, vrátane ľudí s 
postihnutím. Okrem textovej a obrazovej vzdelávacej formy by projekt poskytol 
aj možnosti individuálneho preverenia kvality získaných poznatkov. Zároveň by 
prehľadnou formou poskytol informácie o existujúcich informačných zdrojoch, 
možnostiach a spôsoboch ich využitia, tak aby vzdelávané osoby nadobudli 
schopnosť pracovať s prostriedkami informačných technológií a využiť ich na 
svojom personálnom počítači. Významným prínosom projektu bude: 
• príprava učebných textov pre študijný odbor „Ochrana a využívanie prírody a 

krajiny” a v rámci neho akreditovaných študijných programov, ktoré sa 
zaoberajú problematikou tvorby a ochrany prostredia a environmentalistikou. 
Vypracované texty by mali pokryť absenciu študijnej literatúry v oblastiach: 
- hodnotenie environmentálnych rizík – prírodné, zdravotné, antropogénne 

riziká, ich príčiny, dôsledky a manažment hodnotenia 
- ekotoxikológia – základné pojmy, rizikové faktory a ich prejavy, cudzorodé 

látky a ich vstup, distribúcia a správanie sa v biosfére, účinky polutantov a 
reziduí na biosféru  

- odpady, ich zdroje a riziká s nimi spojené, spracovanie a likvidácia odpadov 
- ochrana a využívanie prírody a krajiny – ochrana prírody a jej princípy, 

ochrana urbanizovanej a poľnohospodárskej krajiny 
- didaktika environmentalistiky – zameranie sa na moderné formy a súčasné 

trendy vzdelávania v oblasti životného prostredia s využitím informačných 
technológií 

- environmentálna informatika – objasnenie možností a spôsobov využitia 
informačných technológií v získavaní informácií o stave životného 
prostredia, uvedenie zoznamu odkazov na jednotlivé stránky podľa ich 
zamerania a úrovne poskytovanej informácie, vysvetlenie ako s týmito 
stránkami pracovať a čo najefektívnejšie využiť informácie, ktoré poskytujú 

• elektronické spracovanie textového materiálu a jeho sprístupnenie na sieti  
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• doplnenie učebných textov o prezentácie s názornými obrazovými a 
animačnými ukážkami vo forme blokov prednášok, ktoré by obohatili textovú 
časť a zaujali formou svojej prezentácie široký okruh záujemcov o 
vzdelávanie sa v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Materiály by 
boli sprístupnené na sieti. 

• príprava e-vzdelávania z oblasti „Ekológie” a čiastočne aj z oblasti 
„Hodnotenie environmentálnych rizík” 

• príprava vzdelávacieho materiálu formou otázok a odpovedí a testov 
preverujúcich získané znalosti (Web Learning System a Web Based 
Training). 

Celý projekt vyústi do oblasti Environmentálnej informatiky, ktorá bude 
elektronicky spracovávať všetky dielčie materiály, zabezpečovať ich prepojenie 
a jednoduché nadväzovanie jednotlivých informácií. V rámci projektu bude 
možné aj preverenie znalostí získaných pri štúdiu jednotlivých dielčích 
problémov a vypracovanie skúšobných testov pre študentov na rôznych 
úrovniach štúdia. V rámci Environmentálnej informatiky budú pripravené aj 
materiály poskytujúce informácie a odkazy na www stránky relevantné k 
jednotlivým problémom riešeným v rámci vybraných študijných oblastí.  
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